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Poskyďnutí informace

Vážený pane _

obdrželi jsme Vaší žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), týkající se informace o zahraničních
pracovních cestách členů Rady hl. m. Prahy (včetně primátora & jeho náměstků), které proběhly
ode dne jejich zvolení až do 5. 4. 2019.

Konkrétně pak ve Vaší žádosti požadujete:

- Termín 3 destinaci těchto cest
- Úplný pracovni program členů Rady. popř. s nimi vyslaných zaměstnancůčizast1.1pitclů
- Kompletní složení delegací na tyto cesty
- Reálné náklady \fčclnč úhrady cesty. pohoštění. dict a všech dalších souvisejících výdajů.

V rámci odpovědi na Vaši žádost o poskytnutí informací si Vám dovolujeme zaslat přílohu, ze
které vyplývají infommcc, které požadujete. V příloze jsou informace uvedeny a strukturovány

tak„ jak je evidujeme vrámci procesu přípravy a realizace zahraničních pracovnich cest. Ze
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zaslané tabulky pak vyplývají požadované údaje, zejména pak termín a destinace zahraničních
pracovních cest; plánovaný program členů Rady, popř. s nimi vyslaných zaměstnanců či
zastupitelů, který je předkládán jako zdůvodnění zahraniční pracovní cesty; dále ztabulky
vyplývá kompletní složení delegací na dotčené pracovní cesty; přičemž reálné náklady včetně
úhrady cesty, pohoštění, diet a všech dalších souvisejících výdajů poskytujeme rovněž
(v tabulce označeny jako skutečné náklady na cestu).

Pro účely zaslání odpovědi na žádost o poskytnutí informací zasíláme údaje vtom formátu,
vjakém jsou materiály vrámci Magistrátu hl. m. Prahy evidovány, pročež ncpožadujemc

úhradu nákladů ve smyslu 5 17 zákona.
S úctou

Bc. Irena Šípová
pověřena řízením odboru Kancelář primátora

podepsáno elektronicky

Příloha:
Přehled zahraničních pracovních cest členů zastupitelstva HMP, vč. doprovázející delegace
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